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 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فَصلِّ ِلَربَِّك واَحنْر.  ِإّنا َأْعَطيناَك الَكْوَثر ﴿
 ﴾اَألْبَترِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو 
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 اإلهداء
 

 ..إىل ُشُيوخي األفاِضل
 ...َبقيَِّة الّسَلف

 ..وأمثلِة الطريِق يف اَخللف
وإىل املَتَطلِِّعَني إىل َمْعِرَفة الّرَجاِل اَجلاِمعَني بني السُّلَطِة        

 ..الّروحّيِة الَظاِهرِة والَباِطنِة يف َمْدَرَسِة َحضَرموت
الّسفينِة الـيت    (( على َمناذِج    وإىل الّراغبَني يف الَتعرُّف   

 ..)) َمن َرِكبها َنَجا، وَمن ختّلف عنها َهَلَك 
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 شاهد احلال

 

لو ِشْئُت َأْن ُأْمِلَي ِمن َتْفِسِري َقْوِلـِه         ((
 ﴾َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُنْنـِسها      ﴿: تعاىل

 .)) ما ُيْوِقُر َأْلَف َبِعٍري َلَفَعْلُت 
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  خلدالم
والَبَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنباُتُه بِإْذِن     ﴿احلمد لّله ومنه الكثري الطيب،      

ّيدنا حمّمد األب الصادق، والعلـم     ، والصَّالُة والسَّالُم على سَ    ﴾َربِِّه
الّسامق، الذي أذن الّله لوّراثه بالـمقام الباسق، وجعلهم يف كـل           
عصٍر ما بني قائم وناطق، وعلى آله األطهار، وصحابته األبرار، ما           

 .تعاقب الليل والنهار
وبعُد َفَأُزفُّ إىل القراء الكرام أمنوذجًا جديدًا من مناذج مدرسـة       

كان هذا النموذج حيمل تفرداٍت لـم تؤلف لدى        حضرموت، رمبا   
أسالفه، ومواقف لـم تكن خلالفه، ولكّنها ُتْبِرُز للـمَتّأمِّل ما يهيئه     
الّله بأسباب التنشئة والتربية املوجهة على أيدي اآلبـاء الـصاحلني           
واألمهات الصاحلات، من بناء دفعات الرجولة يف الرجال، فُيَنشَُّؤون        

لّترقـي يف أوج الكمـال، حيملـون يف صـدورهم           مَتَطّلعني إىل ا  
املسؤوليات بكل معانيها، مسؤوليام مع رم وخـالقهم، وهـي          
مصدر اإلمداد واالستـمداد، ثـم مسؤوليام يف بنـاء الواقـع،          
املستثـمرين أسبابه وظروفه ورّص صفوف أعضائه وأسرته رّصـًا         

 ، وهذا اإلمام الَفذُّ     ﴾ُصوٌصَكَأنَُّهْم ُبْنياٌن َمرْ  ﴿: يربز معىن قوله تعاىل   
كان حاله يف هذه املواقف كحال املتفردين مـن سلـسلة آبائـه             



  )١٤( 

كالـمهاجر والفقيه، ذو إحساس بالـمسؤولية وقـائم ببنائهـا         
ورعايتها مع طول صرب وجالل قدر وثاقب رؤية وعظمة مواقـف           

 .ونورانية حال
ى مـن   وحىت ال يطول بالقارئ الوصف أنقُله إىل الواقع ذاته لري         

خالل مرحلة النمو والتنشئة، كيف كان منهج التربية األبوية هلـذه           
املدرسة، وأن فقدان هذه النماذج كان من أهم أسبابه فقدان املنهج           
التربوي ذاته، ولّله يف خلقه شؤون، إمنا أمره إذا أراد شيئًا، أن يقول             

 . له كن فيكون، ومنه املدد والعون وعليه التكالن يف كل حال
 

  ف بالشخصيةيلتعرا
هو السيد الشريف، والعلـم الشامخ املنيف، احلائز على رتبـة          
املشيَخة الكاِمَلة، والـمشهود له من شـيوخ مـصره وعـصره           
بالصدارة الباطنة والظاهرة، والـمتقدم حّسًا ومعىن يف كّل علـم         
وفّن وذوق ومعرفة يف عصره، الويل حّقا ابن الويل، والعالـم ابـن            

الوارث ابن الوارث، الناشئ جبدارة الوصف منذ نعومة        العالـم، و 
األظفار على كتاب الّله وسنة النيب املختار، متدرجًا ومتناميا حـىت           

 .بلغ مدلول الوصف بالـمحضار
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  ميالده ونشأته
ولد حبرم اإلقليم، مدينة التربية األبوية والتعليم مدينـة تـرمي،           

ر حتت رعاية األبـوة     خوته األبرا إوحفظ القرآن العظيم، ونشأ مع      
تفاعًال مع بركات   الصاحلة والتربية الروحية الطافحِة جًة ونورانيًة و      

واستنفارًا واعيًا لدقائق اللحظـات يف املـسجد        ،  الوقت ليل ار  
 .والطريق والدار

وليست هذه مبالغة يف وصف احلال أو إفراطًا، وإمنا هي بعـض            
وز واالحتياط، فالتربية   حماولة املتتبع حقائق الوصف مع بعض التجا      

األبوية ال تقف عند باب مدرسة وال عند عالقة معلـم أو مدرس،            
فاآلباء املربون قد جعلوا كل أسباب حيام مدرسة، وما الكتابـة           
والقراءة فيها إال جزء من أجزاء املعرفة العلـمية العملية الـشاملة،           

 والتعظيم قبل   فالناشئ يعي آثار القرآن وسر معانيه مقرونًا باخلشية       
سن التربية والتعليم، يوقظه من الليل نشيُج التالوة للقرآن، ويبهره          
نور الوجوه املنعمة باإلميان، تنطلق منها طاقات النور إىل القلـوب           
الفتية، فتحدث فيها شوقًا وهلفًا إىل فطرة الّله اليت فطر الناس عليها            

 .ال تبديل خللق الّله
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، ليسري عليها الناشئ عامًا بعد عام؛ إال        وما َأِن استقامِت األقدام   
وقد َأِلَفْت طريَق املساجد والـمعاهد وحركة العلـماء واألوليـاء         
من قائم وقاعد وراكع وساجد، وإذا ما اْلَتَفَت الطفُل إىل ما ال يليق             
وَجد الواقع كلَّه يُدلُّه على الطريق، فال جيد غـري االسـتقامة، وال             

ار السالمة يف دار الدنيا ودار املقامة، ومن        يسمع يف احمليط غري أخب    
 .هنا تبدأ الوجهة

وكان الشيخ عبد الرمحن السقاف ينظر إىل ولده احملضار بعـني           
الرعاية الكلية، حىت صار بذلك حمتذيًا َسَنَن أبيه يف كافة مقاصـده            
وعباداته وعاداته ومراميه، وقد اختار له من الشيوخ أطواَد الزمان،          

 والـمعلـمني األراكني، فنال منهم مناًال عظيمًا يف        ومن املؤدبني 
كافة العلوم، وكان من مجيل حظه قوة إدراكه وسرعة حفظه، حىت           

 . يف باكورة طلبه))منهاج الطالبني  ((ورد عنه أنه استظهر 
ومن أجل مشاخيه يف العلوم وحتقيق الفهوم بعد والـده الـشيخ            

 ومن يف مرتبتـه،     )١(فضلالعالمة الفقيه أبوبكر بن حممد بلحاج با      

                                                           
الشيخ أبوبكر بن حممد بلحاج بافضل املذحجي ثـم السعدي نـسبة إىل قبيلـة              ) ١(

َمْذِحٍج القحطانية الشهرية، والسعدي نسبة إىل سعد العشرية بن مذحج، وهو من            
آل بافضل، وهم املشايخ املشهورون بالعلـم والتقى والصالح منذ أجيال مضت،           
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حىت حقق علوم عصره وصحب مجلة من أهل التجريد والتـصوف           
 .فانتفع م

 

  مجاهداته ورياضاته
ُعِرَف الشيُخ عمُر احملضار بقوة العزم ومضاء العزمية من صـباه،           
وكانت ُكَلْيماُت والده املريب الشيخ عبدالرمحن الـسقاف َتـُشقُّ          

عاتبه ليقيم نفسه على طريق ااهدة، فقد       شغاف قلبه إذا ما َأنََّبُه أو       
 احلكاية الثامنة واخلمسون بعد املئـتني       ))اجلوهر الشفاف    ((ورد يف   

عن شيخنا الشيخ عمر ابن شيخنا الشيخ       : من مناقب السقاف قال   
ُذِكَر يف جملس والدي رضي     : عبدالرمحن رضي الّله تعاىل عنهما قال     

مستقبل القبلة، فذكر أن اسـتقباهلا      الّله عنه أّن فقيهًا أراد أن يبول        
بالبول حرام فأراد أن يستدبرها، فذكر أن استدبارها بالبول حرام،          
فمال إىل جانب آخر وبال فغفر له بذلك، فأردُت أن َأْقـَرَأ مـن              
العلـم الشرعي من يوم أصبحُت، وكنُت يف ُأْخَريـاِت النـاس،           

ّله عنه مـن    فلـما انفض الس وذهَب الناس قام والدي رضي ال        
                                                                                                                             

 صلة األهل يف مناقـب آل أيب        ((د بن عوض بافضل يف كتابه       ترجم له الشيخ حمم   
  .))فضل 



  )١٨( 

إن الفقهاء  .. )١(افحق بعابعك .. يا عمر : جملسه ثـم أتى إّيل وقال    
: ما معهم إال قبس، والصوفية معهم جذوة من نار، وقال يل أيـضاً            

 .وأوقية من عمل الباطن تعدل ببهار من عمل الظاهر
 يف احلكاية التاسعة واخلمسني     )) اجلوهر الشفاف    ((وورد أيضًا يف    

: عن شيخنا الشيخ عمر رضي الّله تعاىل عنه قـال         : بعد املئتني قال  
ُذِكر احلالج يف جملس والدي رضي الّله عنه، وأطنب يف ذكـره،            

ليَت َمن ُهو مثله، فالتفت إّيل والدي حني خطـر          : فقلُت يف نفسي  
، وكـان   )٢(إن احلالج ما يعجبه لعب اَخلـط      : ببايل ذلك وقال يل   

                                                           
اجتهـد اجتـهادا    : افحق بعابعك، أي  : وقوله): ١٨: ٢ ()) اجلوهر   ((قال مؤلف   ) ١(

 . شديدًا، يكىن ا عن سرعة احلث يف السري حىت تنال مرادك
 ويستفاد من إشارة الشيخ عبدالرمحن السقاف لولده أن الطريق الـيت أسـري            

عليها وأسّيرك فيها من التربية والتسليك العلـمي العملي أقوى وأسرع ممـا دار             
 .خبلدك وجال يف فكرك، وهذا ما تؤكده احلكاية اليت تليها، الحظ

لعب اخلط نوع من األلعاب الشعبية لألطفال، خيطون خطًا أو خطوطـًا علـى              ) ٢(
ألسـلوب األبـوي يف     األرض ويقفزوا مبقاييس وتراتيب معروفة، وهنا يالحظ ا       

التربية، حيث لـم يشتغل الشيخ عبدالرمحن مبنع ولده عن اللعـب رأسـًا، ألن              
اللعب للطفل مطلب ذايت، فتركه ميارس هوايته، حىت إذا مـا حانـت الفرصـة               
للـمالحظة من خالل مالحظة األب استعدادات االبن وتيقظ حواسه لإلعجاب          

 بالكلـمة الـيت انتظـر طـويًال        بالشخصيات املذكورة قرع األب مسمع االبن     



  )١٩( 

 يدخل بعد يف طريـق      الشيخ عمر إذ ذاك يعجبه لعب اخلط ولـم       
القوم، فأراده والده أن يرتدع عن اللعب باخلط وينقلب إىل ااهدة           
ليصري من أهل املعاين الفاخرة، فارتدع عن اللعب وكان من أمره ما    

 .)١(كان
معلقًا على مـراد الـشيخ عبـدالرمحن         ))اجلوهر   ((قال مؤلف   

ن عمـل   أوقية من عمل الباطن تعدل ببهار م      : (السقاف حول قوله  
يعين بالباطن هنا معامالت القلب من املراقبة واحلـضور         ): الظاهر

وغريمها، وعمل الظاهر اجلوارح، يعين أن قليًال من عمل القلـب            
يعدل بكثري من عمل اجلوارح، وال َيُظنُّ ظانٌّ أّن الشيخ عبدالرمحن           
رضي الّله تعاىل عنه قال ذلك وهو مستخف بالعلـم الـشرعي أو            

 كال بل هو أعلـم العلــماء بفـضله الـشريف           جاهل بفضله، 
وهـو العلــم    -ومكانه املنيف؛ ولكنه يعلـم أن العلـم الباطن        

                                                                                                                             
موقعها، فربط بني اللعب وبني التحول إىل بناء الشخـصية، فالتقطـت العبـارة              
أحاسيس االبن املتيقظ املتطلع وهو بعد لـم يلتحق بركب ااهدة، فبدأ يقـرر             
االبتعاد عن اللعب، وهذا الترك موقف جماهدة يـوازي الفعـل لــمثلها مـن               

 .يقااهدات عند أهل الطر

 ) .١٩: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (() ١(



  )٢٠( 

 على أّن ابنه الشيخ عمـر       )١( أفضل منه وأعلى، واّطلع    -بالّله تعاىل 
رضي الّله عنه من أهل ذلك العلـم العايل املرتفع الغـايل، أعـين             

حنوه وعال يف رحابـه     العلـم الباطن، فلذلك أغراه به حىت قصد        
 .)٢(وصار إىل ما صار إليه رضي الّله تعاىل عنهما

ومن هنا بدأ طريق التربية النفسية أو ما تسمى بالــمجاهدة،           
وقد ارتقى الشيخ عمر احملضار فيها مرتقًى صعبًا، كتب السيد صاحل  

كان للـمحضار يف أول األمر     : )٣( ))تاريخ حضرموت ((احلامد يف   
ال يكاد العقل اّرد يقبلها لوال الشواهد وروايات        جماهدات عظيمة   

 .الثقات
وتتركز جل هذه االهتـمامات يف قهـر الـنفس وذيبـها           

عات والرغبات املألوفـة، وهـذا مـن        نـزوإخراجها عن دائرة ال   
 ، والتزكيـة    ﴾َقْد َأْفَلَح َمْن َزّكاها   ﴿: تعاىل التأديب القرآين يف قوله   

لنفس أن تتطهر من أدراا ورغباا مـن        والتطهري مرتبٌة، وما كان     
                                                           

تفرس يف استعدادات ولده فأدرك الفطرة اليت تتحرك يف باطنه،          : اطلع، أي : قوله) ١(
وميانع ظاهره عنها حينا، فدفع به من خالل التوجيه ليتغلب على رعونة الظـاهر              

 .ويربز اإلحساس الكامن يف باطنه، وهكذا كان

 .السابقاملصدر ) ٢(

 .السابقدر املص) ٣(



  )٢١( 

غري قمع لشهواا ورعوناا، وقد تـمكن الشيخ عمر بـالتوفيق          
اإلهلي والتوجيه األبوي واالستعداد الفطري والبيئـة املالئمـة أن          
ينخلع عن كافة شهوات النفس وأطماعها وترك احلـالل اجلـائز           

نفسه علـى   فضًال عن املشبوه والـمختلف عليه، بل كان ُيدّرب         
االصطبار عن شهوة الطعام الليايل العديدة واأليام ويكتفي بالشيء         
اليسري من اللنب والـماء، وُأثر عنه يف أول جماهداته أنه رمبا أخـذ             
الرطبة أو التـمرة يقلبها بيده ثـم يعطيها غريه، فلـما سئل عن           

ألن التـمر أحب الشهوات إىل نفسي، وهذا اال من         : ذلك قال 
الفة للنفس كان أثرًا من آثار التربية النفسية الصوفية، وخاصـة           املخ

بعد التََّأثُّر بكتب األئمة األعالم من رجال علـم النفس اإلسالمي          
 والـشيخ   ))قوت القلوب    (( طالب املكي يف كتابه      أمثال الشيخ أيب  
  .)) اإلحياء (( حامد الغزايل يف كتابه حجة اإلسالم أيب

عن ااهدات  ) ١٨٧ – ١٨٦: ٢ ())لشفاف   اجلوهر ا  ((ورد يف   
وكان يف بدّوه رضي الّله عنه شديد ااهـدة كـثري           : قول املؤلف 

العطش واجلوع شديد املخالفة للنفس والـمحاسبة هلا، وميكـث         
زمانًا طويًال ال يأكل شيئًا إّال قليل مسن أو قليل لنب، ومكث زمانًا             

 أخته مرمي فأرادت     حىت  يبست، فذهب إىل     ءدخل حنجرته شي  يال  



  )٢٢( 

أن تسقيه ماء فلـم يدخل املاء يف حنجرته من يبوستها، فَليََّنْتهـا            
بشرِب السمن قليًال حىت النْت ثـم شرب املاء، ولـم يـزل يف            
شدة ااهدة حىت ظهر عليه أثرها، وكان ُيرى جسده كأنه جسد           

 .)١(عليل، ومكث ال يأكل التـمر حنو ثالثني سنة

                                                           
هذه ااهدات هي مدرسة السلوك اليت رضيها اآلباء ألنفسهم، فجنوا ثـمراا،           ) ١(

فبقيت آثار جماهدام خربًا يروى، وأما جيلنا احلاضر فنصيبه من هـذه املراتـب              
االستغراب إن لـم يكن االنتقاد، ومن املنتقدين قـوم جعلـوا الـدين حجـة               

ير عجزهم الواضح عن االبتعاد عن احلرام الصرف        لـمواقفهم ال خلدمته، وإمنا لترب    
إن ما تسمونه جماهدات إمنا هو تعـذيب        : والتعامل به فضًال عن احلالل، فيقولون     

للنفس، وهذا ليس من اإلسالم، وإمنا هو من رياضات اهلندوس والبوذيـة، أمـا              
 .اإلسالم فقد أحل الطيبات وأجاز لنا أن نأكل ونشرب من غري إسراف

القول أننا أمام مدرسة إسالمية تربوية كان عليها األوائل، أسـاس           وخالصة  
اقتباسها يف ااهدة والـمكابدة من السنة على صاحبها أفضل الصالة والـسالم            
الذي كان يعصب احلجر على بطنه من اجلوع اختيارًا، وإذا كشف الصحابة عن             

 .إخل..حجر كشف عن حجرين
أن جماهدتنا سترقى مرقًى حـسنًا إذا حنـن         وأما حالنا حنن املتأخرون فأعتقد      

حترينا أكل احلالل يف هذا العصر وجتنبنا الشبه واحلرام، وقمنا بالواجبات وما تيسر             
 .من النوافل، وكفى



  )٢٣( 

  ثمرات المجاهدة
: عن الشيخ عمـر احملـضار      ))اجلوهر الشفاف    ((ال صاحب   ق

ولـم يزل على تلك ااهدة حىت صدقه الّله وعده، حيـث قـال    
والَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينا َلَنْهِدينَُّهْم ُسُبَلنا وِإنَّ الّله       ﴿: وهو أصدق القائلني  

 ، وأمطر عليه مزُن مّنه مبنائح سنيات مواهبه ودرر        ﴾لـمَع اْحملِسِنني 
عجائب يواقيت مكنونه وغوامض علوم شرائعه وعرفانه، فكان من         
غزارة علـمه يقصده الفقهاء يتعّنتونه مبا يلقي إليهم مـن نـوادر            

، وحيضرون كثريًا عند عقـد      ة الشرعية ولوامع األبكار اللدنيّ    العلوم
جملسه ويتربكون بزيارته ويستفيدون كثريًا من علومه ويسألونه عن         

 الدقيقة فيجيبهم باألجوبة الغريبة الفائقـة اللطيفـة         املسائل الفقهية 
والعبارات الرائقة، منها ما يفهموا ومنها ما تكل أفهـامهم عـن            
معرفتها، ويسأهلم عن مسائل فمنها ما يفهمون جواا ومنها مـا           

يا شيخ حنن قد قرأنا يف كتـب كـثرية          : يعجزون عنه، فيقولون له   
ك تطـالع   أنت لـم نر  ذكرها و ولـم نطلع على هذه العلوم اليت ت      

أنتـم معكم  : يف شيء من الكتب، فمن أين لك هذه العلوم؟ فقال         
مفاتيُح، فما تدخلون البيوت إال من أبواا، وأما حنـن فنتـسور            



  )٢٤( 

 .)١(اجلدرات
ويقصد بذلك أن علـمكم مقيد بنصوص الكتب وتقليد أهلها         

مـن جـنس    ـمنا علـمًا لدنّيًا    حىت يف اإلشكاالت، أما حنن فُعلِّ     
وَمْن ُيْؤَت اِحلْكَمَة فَقـْد ُأوِتـَي       ﴿: احلكمة اليت قال الّله تعاىل فيها     

 . ﴾َخريًا كثريًا
: قال) ١٨٨: ٢( ))اجلوهر الشفاف    ((ويؤيد هذا ما أورده أيضًا      

وحضر جملسه يومًا الفقيه العالمُة الزاهد العالـم الكامُل الـذكيُّ          
الّله عنه، فتكلـم الـشيخ     الويفُّ حممد بن حكم بن أيب قشري رضي         

بالعلوم اللدنّية وعرب عما تكلـم فيه بالعبارات اللطيفة والـمعاين         
يا شيخ عمر حنن نقـرأ يف       : الدقيقة حىت أر الفقيه ذلك، فقال له      

الكتب ولـم نطلع على شيء من هذا، وأنت لـم تقرأ يف شـيء             
  .)٢(هذا جينا به من فوق: منهن، فمن أين لك هذه؟ فقال

جتـمع الشيخ عمر رضي الّله تعاىل عنه مرة عند قرب الـنيب            وا
 على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم بـبعض الـسائحني           )٣(هود

                                                           
 ).١٨٨: ٢( ))اجلوهر الشفاف  (() ١(

 . املصدر السابق )٢(

اآلثار علـى   ورد عن األوائل واألواخر بالتواتر من نقل األخبار وما ورد يف بعض             ) ٣(



  )٢٥( 

اتهدين، وكان ذلك السّياح عالـمًا بكثري من العلوم يف الطريقة          
واحلقيقة والطب وغري ذلك من العلوم، فجعل الشيخ عمر يـسأله           

 مسألة أجاب عنـها، ثــم إن        عن مسائل كثرية وكلـما سأله    
: الشيخ أورد عليه مسائل حريته وأدهشته، فمن مجلة ما قـال لـه            

أتدري لـم مسي الفؤاد فؤادًا، إمنا مسي فؤادًا ألن فيه ألف واد ويف             
كل واد منها ألف واد، وأراد أن يشرح لـه شـيئًا مـن العلـوم                

عج ذلك السائح واندهش وارتعش واّمحر لونـه وارتعـدت          نـزفا
أستغفر الّله، فقال الشيخ عمـر كأنـه        : ائصه وت، فقام وقال   فر

ختّمج حبرك، وأما حنن فما بعد خرج من حبرنا قطرة، وأراده يثبت            

                                                                                                                             
وجود قرب سيدنا هود عليه السالم يف تلك الناحية، واختلف العلـماء يف ذلـك              
اختالفًا كثريًا، واهلدف األساسي الذي كان السلف يرغبونه يف هذا املوطن هـو             

صـار تقليـدًا     ))ناحية الـشعب     ((اخللوة والتفرغ للتعبد، إذ إن خروجهم إىل        
 موقع القـرب ترجـع إىل البحـث         لـمدرسة حضرموت، ومسألة اخلالف حول    

العلـمي والتارخيي، وإن كان سلفنا الصاحل قد تيقنوا من أن تلك املنطقـة هـي               
وال يوجد لديهم خالف يف ذلك، ولكن القول الفـصل           ))موقع قرب نيب الّله هود    ((

 ))موقع القـرب  ((لـمن أراد التيقن إن كانت هناك حاجة للجدل والـمماحكة يف           

ث العلـمي والتارخيي املستقبلي، وأما تقليد وترتيب وعادات        فاألمر يرضخ للبح  
 . السلف فال عالقة هلا بعني اخلالف ذاته، وإمنا هو تقليد مدرسة واختيارات رجاهلا



  )٢٦( 

يا سيدي، أستغفر الّله، أنا ضيفكم، أنا علـى         : لـمناقشته، فقال 
 .مرحبًا بك، وسكت عن خماطبته: فراشكم، فقال الشيخ

 جملس شيخنا الشيخ عمر     حضرت يوماً  : ))اجلوهر   ((قال مؤلف   
رضي الّله عنه وعبدالّله ابن الفقيه علي بن أيب حرمي يقـرأ علـى              
الشيخ تفسري القرآن العظيم للسُّلـمي والشيخ يشرح له، كلـما         
قرأ عليه شرح شرحًا فائقًا، ثـم قال الشيخ رضي الّله عنه يف أثناء             

ثــم َأْفَنـُوا    الصاحلون إذا قرؤوا القرآن َأْفَنُوا احلـروَف        : كالمه
الصوَت ثـم يتبعون بعد ذلك يف حبر ثـم يضمحل ذلك البحـر            

وحنن ندخل هكذا أو يف هذا      : ، ثـم قال الشيخ   )١(ويبقون معلقني 
 ونبقـى ُمَعلَِّقـَني بعـد       ﴾ما َنْنَسْخ ِمن آَيٍة َأْو ُنْنِسها     ﴿عندما نقرأ   
 .اضمحالل

وكان رضي الّله عنه صاحب غوص يف الفكـر وتـدقيق فيـه             
عرفة يف أسرار احلكمة امللكوتية، وكان مع ذلك شديد اخلـوف           وم

َوِدْدُت أّين أكوُن حيوانـًا     : غاية الشّدة حىت إنه كان كثريًا ما يقول       
لو َعلـمُت أّن يل عند الّله تسبيحًة       : وكثريًا ما يقول  . ُيذبح ويؤكل 

                                                           
مـع اهليبـة    : ، يعـين  )ويبقون معلقني يف اهلواء   : ( ))اجلوهر   ((النص املذكور يف    ) ١(

 .والتعظيم



  )٢٧( 

 أهَل تـرمي علـى الُبـرِّ        -أطعمُت: أي–مقبولًة أو حسنًة َألْقَرْيُت     
  .)١(لحِم حىت دواَّموال

 

  رحلته في طلب العلـم
رحل الشيخ عمر احملضار يف سبيل الطلب واالنتفاع بالعلـماء         

الـيمن أو إىل     جهـات    وأرحالت عديدة سواء يف حـضرموت       
احلجاز، واتصل يف كافة رحالته بأفاضل العلـماء والـمـشايخ،         

افل الـشيوخ   وأخذ األسانيد العالية عن أرباا، وأظهره الّله يف حم        
 .إظهارًا يليق حباله
عن شيخنا الشيخ العارف بالّلـه      : )٢( ))اجلوهر   ((قال صاحب   

كنت : بن شيخنا الشيخ عبدالرمحن رضي الّله عنه قال       اتعاىل عمر   
يف مكة سنَة حججُت فجاء إّيل بعُض املشايخ وأخذ بيدي وقـال            

ـ      : أنت ابن السقاف، قلت   : يل ال نعم، ثـم التفَت إىل أصحابه وق
والد هذا يف حضرموَت ُيغّطي على نفسه حىت ال يظهر منـه            : هلم

شيء، واْشَهُدوا علّي أن والد هذا حيضر عندنا يف احلضرات فنقـع            
                                                           

 ). ١٨٩: ٢ ())اجلوهر الشفاف  (() ١(

 . رضي الّله عنه٨٠٦السابق، وكان حج الشيخ عمر احملضار سنة املصدر ) ٢(



  )٢٨( 

عنده كالضأن وهو فينا كاألسد، ما خنافه إال يفترسنا وما نستريح           
 .إال بعد ما يروح عنا

وقد ذكرِت التراجُم أن الشيخ عمرًا احملضار قد حقـق علـوم            
عصره واعتىن بكافة مراتب املعرفة املتداولة آنـذاك، وزاد حتقيقـه           

 يف الفقه لكثرة    ))التنبيه(( ، و  ))كالـمنهاج((جلملة من العلوم والكتب     
 ، وكان قـد بـدأ       ))اإلحياء((مطالعته ومراجعته مع طلبة العلـم، و     

حىت كاد أن حيفظه مـن       ))تفسري السُّلـميّ ((تداوله والقراءة فيه، و   
 .مطالعته وتكرار قراءتهكثرة 
 

  ورود األحوال وارتقاء المقامات
من ثـمرات االستغراق يف الشيء التفاعل معه والتأثر به وورود          
التجاذب النفسي منه وإليه، وهؤالء الشيوخ امتزجـت أرواحهـم          
بالقرآن وتالوته والطاعة وجماهداا وتربية النفس وتزكيتها، فجنوا        

ئل احلال، فعندما يتجاوز املرء حـاًال       ثـمار ذلك استغراقا يف بدا    
معينًا إىل آخر حيصل له به استقرار يسمى مقامًا، ومـن صـفات             
أحوال الصاحلني أا ناجتة عن ترويض النفوس فتسبب إشراقًا معنويًا          
يؤدي إىل رضاٍء بالّله وفرٍح به واستئناٍس بذكره وشكره وحـسن           



  )٢٩( 

 وبعـٍد وجتنـٍب     عبارته، وولٍه واستهتاٍر يف الشوق لــمراضيه،      
 .لدناءات النفوس البشرية

ولـما كان الشيخ عمر احملضار حتت رعاية تربوّية خمـصوصة          
شأُنُه شأُن إخوته حتت رعاية والده فاألحوال والتحول أمٌر بـديهيٌّ         

أول ما ظهـرْت    : يف تطور احلياة التربوية األبوّية، وهاهو ذاته يقول       
يقول يف أثـر التربيـة       يف حياة والدي، و    ٨٠٨علّي األحوال سنة    

ُأْعِطيُت ثالثَة  ( : ومالحظة الشيوخ على بناء الروح واستقامة النفس      
يدًا من النيب صلى الّله عليه وسلـم ويدًا من والدي ويـدًا            : أيادي

، والرجل اآلخر الشك أنه أحد شيوخه األفـذاذ          ) من رجل آخر  
 .الذين تأثر م

 الشيخ عبـدالرمحن    ويف معرض التحدث بالنعمة من األب املريب      
وجدنا : السقاف عندما رأى ثـمرة تربيته يف ولده قد أنبعت قال         

 .مع عمر شيئًا ما كّنا نظّن أنه معه
 

  ظهوره وأعماله الجليلة
كان أول بروز الشيخ عمر احملضار من خالل جماهداته الطويلـة           
واشتهاره بذلك، مث بتصّدره للتدريس مبكرًا ونثر حقائق العلوم من          



  )٣٠( 

ه الشريفه واحتشاد العلـماء والفقهاء لسماع تقريراته الفائقة        لسان
وتعبرياته الرائقة، وما أجراه الّله على يديه من خوارق العادة، قـال            

:  معربًا عن مرحلة ظهوره وبروز مرتبة أحوالـه        )) اجلوهر   ((صاحب  
وكان رضي الّله عنه من كبار جهابذة املشايخ األعـالم العـارفني          

 احملققني، كثري اخلوارق والكرامات والـمكاشفات  ورؤساء الصفوة 
عن احلقائق واآليات، والقدم الراسخ يف معرفة األسـرار املغيَّبـات         
والبصائر البواهي املشرقات، واإلشارات النورانيـات والنفحـات        

هليات واألسـرار امللكوتيـات والــمحاضرات القدسـيات         اإل
د، والـمـشرب   والتـمكني املكني والتصريف النافذ يف الوجـو      

العذب َمْن َسْلَسِبيِل فيِض الفضل، أمجع على إجالله وإعظامه األنام          
لت بفنائه الركائب وسارت الركبان     نـزوانتفع به اخلاص والعام، و    

 .من كل فج عميق
 :١٩٥ ص)) الغرر ((قال فيه صاحب 

 فِلْلَخْلِق هاٍد ثـم بالّلـه ُمْهَتـدِ       َرَعْتُه َأُكفٌّ ِمـن عنايـِة َربِّـهِ       

 ِبـدِ زِلَحرياَن يف حبٍر من التَّْيـِه مُ       َرِضيُع ُلبانـاِت اَحملبَّـة ُمْرِشـدٌ      

 وللذكِر َيْتُلوُه ببيـٍت ومـسجدِ      يقوم الدياجي يف اهلواجر صـائمٌ     

 وأرباُب أنواِر احلقيقـِة تـدي      ُمَربٍّ ِلـُسالَِّك الطريـِق حبالـه       



  )٣١( 

 ْعيا َفْهُمها ُكـلَّ ُمْرِشـدِ     معانيه أَ  عال فاعتلى عايل املقامات يف العال     

 ُمَناِظُرُه يف الِعلـم ُيْضِحي َكاْبَلدِ     َجاليلُّ أحواٍل وَشـْيٌخ ُمـَسدَّدٌ     

 شريٌف عفيٌف عـارٌف بَتَأكُّـدِ      َرُؤوٌف َعُطوٌف للخالئِق َرْحَمـةٌ    

  بَتَعبُّـدِ  ألعلى مقاٍم قـد عـال      َلُه ِهمٌَّة َتْعُلـو حبـسِن عزميـةٍ       

عمر احملضار بـشهادة معاصـريه كـصاحب        هذا هو الشيخ    
 ، أمجعت دوائر    )) الغرر   (( ومن جاء من بعدهم كصاحب       ))اجلوهر((

العلـم والوالية والـمشيخة أنه را وصاحبها، فكان نفع الّله به          
خري قائم ا وأفضل راع هلا مدة حياته، وقد كان ساداتنا آل البيت             

ن كثري من أشـباههم     النبوي من ساللة آل أيب علوي يتـميزون ع       
وأمثاهلم باجلمع بني االعتناء الكّلي بالدين وقواعده وبـني اختـاذ           
األسباب، وخاصة عند بروزهم يف مواقع التـأثري وبـدء حتمـل            

 .مسؤوليات الطريق وخدمة األمة ورعاية مصاحل اخلواص والعوام
فما كان من الشيخ عمر احملضار إال أن جال بفكـره وعقلـه             

ياة االقتصادية وترتيب عائدات املوارد املادّية، سواء       لوضع قواعد احل  
يف ترمي ونواحيها حيث موقع مظهره وخمرب جوهره، أو يف منـاطق            
الساحل اليت كان يتعهدها كالشحر والـمكّال والغيل وغريها من         

 .األماكن



  )٣٢( 

بل ذكرت التراجم أنه كان يف هذه املرحلة أكثر الـسادة بـين             
رض ورعايًة لزرعهـا وغـرس خنيلـها        علوي أمالكًا وامتالكًا لأل   

ومتابعة ثـمراا، ورتب يف ناحية الساحل عـددًا مـن الـسفن            
الشراعية للعمل يف صيد السمك على أن تكون عائداا للـمصاحل          

 .املرتبة يف العلـم والدعوة إىل الّله وإعانة الفقراء والـمعاويز
، فكانت  وظهر له شأٌن ومقاٌم من خالل انتشار مسعته يف اآلفاق         

ُتْرَسُل إليه األموال الكثرية فيصرفها يف املصارف احملمـودة، فقـد           
ذكرت كتب التراجم أنه كان ينفق على غالب بيوت األشـراف،           
ويؤثرهم باألفضل املأكل والـمطعم، ويتعهد الفقراء والـمساكني       
واألرامل واأليتام، ويكرم الوافدين من الغرباء وطـالب العلــم          

دة، حىت إن بعضًا من أقاربه وذويه المه لومًا شديدًا          والسائحني للعبا 
ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد وما ِعْنـَد الّلـه        ﴿: على كثرة إنفاقه فأجابه بقوله    

 .﴾باٍق
ومن مآثره يف هذه املرحلة عمارته للـمساجد، ومنها مسجده         

 ، بناه وأوقف عليه خنًال وعقارًا ومصاحل مجة، كما          )١(املعروف بترمي 
 ، ولـه    )) عرف   ((ًا آخر يف نواحي الشحر بقرية تسمى        بىن مسجد 

                                                           
  .)) نبذة عن جامع احملضار بترمي ((عن ) ١(



  )٣٣( 

 .)١(هناك ا حوطة معمورة وأوقاف ومقام إىل اليوم
وكان الشيخ عمر قد حوط حوطًا      : ٤٠٤ ص   )) الغرر   ((جاء يف   

 بنواحي  ))واسط   ((كثرية، فحّول الشحر ثالث حوط، ومنها حوطة        
 .الشحر

 قدرته على مجع    ومن أعماله العظيمة يف مرحلة تصدره وظهوره      
إخوانه  السادة بين علوي حتت إطار التآخي والتآزر يف ذات الّلـه،      
ودعاهم ألول مرة إىل إقامة شكل من أشكال العمل املنظم املوثـق            

 ، ووقع معهم وثيقًة خطّيًة معمََّدًة مـن الدولـة           )) النقابة   ((بإقامة  
ة احلـق   آنذاك، َقوامها التكاتف والتعاون املشترك يف إعالء كلـم       

وقمع صولة الباطل واألمر بالـمعروف والنهي عن املنكر ونـصر          
 .كل مظلوم

وهذا منوذج لتلك الوثيقة التارخيية املباركة ُنقلت مـن كتـاب           
 :لـمؤلفه السيد صاحل بن علي احلامد ))تاريخ حضرموت((

 بسم الّله الرمحن الرحيم وبه نستعني 
 وحسبنا الّله ونعم الوكيل 

 ى سيدنا حممد وآله وصحبه وسلـم وصلى الّله عل
                                                           

 ) .٧٥٠: ٢( لصاحل احلامد )) تاريخ حضرموت (() ١(



  )٣٤( 

 تسليمًا طيبًا مباركًا فيه
نفع الّله   )) آل باعلوي  ((هذا ما حضر عليه احلضور الشهود، بأن        

 )١(م اتفقوا وتراضوا مجيعهم كبريهم وصغريهم حاضرهم َسـادّ        
غائبهم على أن يقوموا باحلق، على ما قال الّله ورسوله بينهم، هلم            
وعليهم يف مجيع األشياء تصري إىل الشيخ عمر ابن الشيخ عبدالرمحن           
السقاف بن حممد بن علي بن علوي، وتراضوا أيضًا من بعد الشيخ            

))الشور((عمر على عشرة منهم يدور      
بينهم يف صـالح الـشيء      ) ٢(

من غري عنف وال استكبار، وهـؤالء العـشرة         باللطف واإلحسان   
إشارم إىل الشيخ عمر ابن الشيخ ابن حممد بـن علـي علـوي،           

سـبحانه  -والعشرة قد عليهم العهد والـميثاق، وقد أشهدوا الّله         
 ومالئكته وأنبياءه والصاحلني من عباده وجـّدهم الـشيخ          -وتعاىل

 ومجيـع   حممد بن علي املقّدم والشيخ عبدالرمحن والـشيخ عمـر         
املسلـمني أّنهم عدول بني آل أيب علوي، وال خيونون وال مييلـون            
على غري حق، على ما قال الّله ورسوله يف مجيـع األشـياء، وإن              
تصاوبوا العشرة على مصلحة شيء من األشياء يرونه أنه أصلح هلم           

                                                           
 .قائم مقامه سّد مسّده: ساد، أي) ١(

 .الشور هو الشورى)  ٢(



  )٣٥( 

كان رأي العشرة يرجح، وما أشار به الشيخ عمـر يف املـصلحة             
 :ن هموروماٍض، والعشرة املذك

 .الشيخ عبدالّله ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف -١
 .الشيخ عبدالّله بن علوي -٢
 .الشيخ حممد بن عبدالّله -٣
 .الشيخ حسن بن شيخ -٤
 .الشيخ حسن بن علي -٥
 .الشيخ أبوبكر باحسن -٦
 .الشيخ حسني بن علي -٧
 .الشيخ علي باحسن املعلـم -٨
 .الشيخ حممد بن عمر -٩

 .حممد بن عليالشيخ  -١٠
وهؤالء العشرة إذا مال أحد منهم على غري حق أو مات يبـدل             

 .غريه من الباقني الذين يرضى الشيخ عمر مكانه
وهؤالء الضمناء املذكورون العشرة املقدمون يف أول الكتـاب         

 كل واحد منهم قد عاهدوه أصحابه       )) الشور   ((الذين يدور عليهم    
 ال خيالفونه، فـإن     )) له وهلم    ((له  املذكورين على ما قال الّله ورسو     



  )٣٦( 

جرت مظلـمة على أحد من العشرة ولـم يقدر على إخراجهـا           
كانوا مجيعا آل باعلوي يقومون معه، وتكون اليد واحدة على مـا            
قال الّله ورسوله، ويذكون العهد الذي أخذ عنهم، وأم تراضـوا           
مجيعهم على أم ُخيرجون صدقات مساجدهم مجيعهـا، خنيلـها          

ذبورها وبيوا وما تعلق ا على ما قال الّله ورسوله، ومـسجد            و
 جتمع صدقته مجيعها الذي عند الشيخ عمر والذي         ))آل أيب علوي  ((

عند آل حممد بن عبدالّله وعند آل علي بن عبدالّله وآل علي بـن              
عمر وآل أمحد، ومجيع ما كان له من الصدقة والفطور والـموارد           

كور خالصًا لوجه الّله ورسوله، ومـساجد       خيرج من مجيع هذا املذ    
الشيخ عبدالرمحن مجيعها ومسجد باخطفان ومـسجد احلبـوظي         
 ومسجد حممد باحسن املعلـم ومـسجد سـرجيس ومـسجد          
حممد بن عبدالّله ومسجد بامحيد ومسجد النخل ومسجد يبحـر          
وصدقته حممد بن علي يف السوم ويبحر، وهذه املساجد املذكورات          

 .صدقته مجيعها على ما قال الّله ورسولهخيرج كل واحد 
والرأي  يف هذه املساجد إىل الّله ثـم الشيخ عمر علـى كـل              
واحد منهن ناظر تقي ال خيون، وآل املساجد يتناظرون علـى مـا             
تراضوا عليه العشرة يف مصاحل املساجد على ما قال الّله ورسـوله            



  )٣٧( 

ة فالكـل   ثـم إشارة الشيخ عمر، ما رأى الشيخ عمر فيه املصلح         
تابعينه، وإن غاب ُيقدم بإشارته املباركة أحٌد من آل باعلوي الذين           
يروم بالرأفة والرمحة واللطف واإلحسان مـن غـري عنـف وال            

 .استكبار
قريـب أو   من  وإن جرى على أحد من آل أيب علوي مظلـمة          

غريه بغري حق كان الشيخ عمر أن يهجـره وال يـصافحه، وآل             
 الشيخ عمر مبا فعل، والّله يشهد على هـذا          باعلوي مجيعهم يتبعون  

املذكور مجيعه ومالئكته وأنبياؤه والصاحلون من عباده على ما قال          
 .الّله ورسوله

وصلى الّله على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلـم،          
 .انتهت الوثيقة. واحلمد لّله رب العالـمني

لـماء وبقية  ثـم تلت الوثيقة توقيعات احلاضرين من حكام وع       
 .رؤوس بين علوي، وقد بلغوا واحدًا وأربعني

وذه الوثيقة اجلامعة بدأت فعالية الشيخ عمر تـسري علـى           
جمتـمعه، ويمن أشتات البيوت العلوية، لتصبح كتلة واحـدة يف          
السراء والضراء، ودخلت نقابة السادة العلويني مرحلًة جديدًة مـن          

 تركيبات البيوت العلوية ذاا،     مراحل التأثري العلـمي والعملي يف    



  )٣٨( 

 .ثـم تركبيات الفئات االجتـماعية األخرى
كما اعتىن الشيخ عمر احملضار بضبط أحوال املريدين وطـالب          
العلـم واالهتـمام بتدريسهم ومعاشهم، وتوسعت يف عهده دائرة        

 .االستقبال للغرباء من أفجاج البالد، فكان هلم نعم املريب واملعلم
 

  مريدوهتالميذه و
اتسعت دائرة األخذ والتلقي عن الشيخ عمر احملضار، وانتفـع          
بعلـمه املئات من كافة األمصار، ولكن اعتناءه الكثري انصب على          
من يليه من دائرة ترمي وما حوهلا، وخترج به منهم األفذاذ واألئمة،            

  والشيخ علـي بـن      )١(ومنهم الشيخ عبدالّله بن أيب بكر العيدروس      
 شيخ أمحد بن أيب بكر والشيخ عبدالّلـه ابـن الفقيـه            أيب بكر وال  

                                                           
 هـ، وتويف جده الشيخ     ٨١١حلجة سنة   ولد الشيخ عبدالّله بن أيب بكر يف ذي ا        ) ١(

عبدالرمحن وله من العمر نيف وثـمان سنوات، وكفله أبوه أبوبكر حىت تويف وله             
من العمر عشر سنوات، وكفله بعد ذلك مع إخوته الشيخ عمر احملضار وقام م              
أفضل قيام، وترىب الشيخ عبدالّله على يديه حىت فتح الّله عليه، وتويف الشيخ عمر              

 عائشة يف حيـاة أبيهـا وخلـف         ه ثالث عشرة سنة، وقد بىن بابنت      من العمر وله  
 ) .٤٤: ٢ ()) العقد النبوي ((. وورث عمه عمر وهو به فرح مسرور



  )٣٩( 

وغريهـم،  )٢( والفقيه حممد بن علي بازغيفان       )١(علي بن أيب حرمي   
ومن الشحر والـمكال والغيل ونواحيها كَعَرف وواسط وتبالـة         

 .وغريها خترج به الكثري من تلك النواحي
م وكان العديد من رجال العلـم واحلكم واجلاه هلم التعلق التـا          

والعقيدة احلسنة يف الشيخ عمر، فمن أولئك الشيخ عبدالرحيم بن          
 )) صفحات من التاريخ احلـضرمي       ((سعيد باوزير، ذكره صاحب     

 يف معـرِض    ٣٠٤ ص )) الغرر   (( وأشار إىل ذلك صاحب      ١١٠ص
َعْتٍب من الشيخ عمر احملضار على الشيخ عبدالرحيم لـما بلغه أنه           

ما : وطة يف الشحر فقال الشيخ عمر      َحوََّط حُ  -الشيخ باوزير : أي-
  .))الغرر((كما ذكره صاحب . إخل ..لعبدالرحيم وللحوطة

  ))صـفحات مـن التـاريخ احلـضرمي       ((كما أورد صـاحب     
 عالقة الشيخ عبدالّله بن عبدالرمحن باوزير وتعلقه        ١٠٤-١٠٣ص

الشديد بالـمحضار، وكان من ذلك تزوج الشيخ عمر احملـضار          
 فاطمة بنت الشيخ عبدالّله بن عبـدالرمحن        بأخت الشيخ املذكور  

باوزير، وعاشت معه يف ترمي، كما ّمسى الشيخ احملضار أحد أبنـاء            

                                                           
 ).١٨٩: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (() ١(

 .١٩٤ ص )) الغرر (() ٢(



  )٤٠( 

الشيخ عبدالّله بامسه وهو الشيخ عمر بن عبدالّله بـن عبـدالرمحن            
 .باوزير

 عالقة األمري جعفر بن عبدالّله بن علي بن         ١١٩وذكر أيضًا ص  
رق بالشيخ عمـر احملـضار      عمر الكثريي جّد السلطان بدر بوطوي     

 األمري جعفـر بـن      -جد أيب طويرق  : أي–وقد كان جّده    : فقال
عبدالّله بن علي بن عمر معروفًا بالرأي الثاقب واالستقامة، وقـد           
ضّمه يوما يف حوطة سلطانة جملس مع الشيخ عمر احملـضار ابـن             
عبدالرمحن السقاف، فاقترح هذا عليه أن يكون سلطانًا يف بلـدة           

 املستعصية، وأكد له أن واليها قد تعب من واليتـها، وأنـه             ))بور((
يستطيع أن يقنع واليها بالتنازل عن الوالية جلعفر، ولـم يزل ـا            

 . هـ٩٠٥سلطانا حىت تآمر عليه الظلفان فقتلوه سنة 
 

  الشيخ عمر المحضار وآثاره الشعرية
لسيدنا الشيخ عمر احملضار مجلة من اآلثار الشعرية ذات الـنمط      
اإلنشادي املغّنى على أصوات احلضرة وجمالس السماع املعهود لدى         
أهل التصوف والذوق، وميتاز النََّفس الشعري بنورانية الرؤية وصفاء         
الوجدان وحرارة املعىن والتغين بالـمآثر والـمواطن واألطالل يف        



  )٤١( 

 :أسلوب رائق ومؤثر، مثل قوله
ــرمي ــا ت ــسيكينة الغّن ــا م   من خليـل   ُحرَّه أمسى هلا كم    ي

 والبويقي على ظفـره شـليل      قد خلي مّنها شـّق الـسحيل      

 قبل تعمى وتـمسي بالـدليل     يآل علوي ادركوهـا كلكـم     

 اضوا بادورا طـاح القتيـل      يا أهل مجع التـرب يااعياـا      

 امنا حيتـمى اال كـل ًأصـيل       يالفقيه اـا مـن سـاحتك       

 )١( يزيـل  ربنا اليـوم للبلـوى     عسرت هون الّلـه عـسرها     

 :ويقول أيضًا
ــويه  ــربًا ش ــا ص ـ     نعم يا  أال ياخيلن  ي وبـايت  خيلنـا ظّل

ـ    عدمتـم خيلنا ان لـم تروها        ُملَبـَسات  ةعلى َسوم اُجلنين

 هل القرات اهل الكتب و  اوحنن   مست لنا فرضـا علينـا     اترمي  

 وحنن كاألسـود الـضاريات     ليهـا  إنقاتل كل مـن جانـا       

 )٢(نكثر يف بلـده الـصايبات       محانـا  ومن جانا وباخيـضع   

 :ويقول أيضًا

                                                           
 .٢١ديوان احلضرة ص) ١(

 .٢٢السابق صاملصدر ) ٢(



  )٤٢( 

 أال ياسفر يل جيـت فانـشد مـن محـاهم          

ــاهم   ــدنيا كم ــى يف ال ــيس تلق ــه ل فبالّل
 

 طيب مـن معايـشهم وعـذب مـاهم        اوال  

ــا معــاهم  ــو يل خبــت كنــت يف املغن ول
 م غـذو يف احملبـة مـن صـغرهم         اهم قـو  

وعاشــوا يف خمافــات وغــابوا يف فكــرهم 
 ويسعد كل مـن كـان يف عمـره نظـرهم          

ــرة   ــباحا يف البكـ ــساهمصـ يف مـ
 وهذا القول مين وهـو مـن حـسن ظـين          

وان زليت يـارب بفـضلك فـاعف عـين          
 

 ســالم ســينوتــرزفين الــشهادة علــى اإل

ــابع يف    ــه نت ــشي يف الطريق ــرهمأومن ث
 :وله أيضًا

 يا من سـكن وسـط قلـيب        أهـــال وســـهال حبـــيب

ــو ــسيبويف اهل ــار ح ــادير ريب ى ص  هــــذه مقــ

ــي ــط مثل ــي ق ــد ُبل ــي   ماح ــق يف أهل ــا العقّي  أن



  )٤٣( 

ــاريح اال وقــد عثــرت جبهلــي   ــيب ي ــاب ه  حب

ــه ــامن نظــر عــرض قتب ــح احمل  ي ــم ري ــد ش ــق  هب

ــشم احمل ـــم ي ــن ل ــم ــبّ  هب ــط ط ــه ق ــيس ل  فل

ــاهم قلـــيب معلـــق معـــاهم ــهم او مسـ  يف أرضـ

ــاهم   ــدي كم ــيس عن ــي  ول ــوم ِغّب ــم ي  ــّرج  ع

ــصايل  ــب خ ــم يل أقّل ــايل  ك ــا والليــ  أيامهــ

 وزرعهــم منــه حــيب   الـــرب والبحـــر مـــايل

ــر   ــني تنظ ــت يل ع ــدهم كنــت أحــضرأ يالي  و عن

 )١(ونــا مراعــي ملــيب   نرعى اجلميل ثــم نـشكر     

 :وله أيضًا
 للـمشايخ وخّص أهل الُترب    ىل سـاحة تـرمي    إزاد شوقي   

 دات العـرب  نعم االشراف سا   نسل االشراف يل شوقي هلـم     

 أهل تلك اللطافـه والنـسب      الرجاجيــل منــهم والنــساء 

 غري ريب علـيهم قـد غلـب        وّدي نفــارقهم أبــدبــمــا 

ــب  عّمر الّلـه منـهم مـاخرب       ــم ريب تع  ال وال أراه

                                                           
 .٢٥املرجع السابق ص) ١(



  )٤٤( 

 أو خيالطه يف أيديـه النكـب       من شـنيهم فياليتـه جـذم      

 وسط رجليه جدله من خشب     أو يصيبه غرام مـن صـحيح      

 يف خواصره من  عرض املسب      له طعنـه مـن عـدو      أو تقع   

 راح حاركه من عايل القتـب      و تقع له سقطه مـن بعـري       أ

 )١(مايف الليل جنم قـد غـرب       والصالة على اهلادي البـشري     
 

 :ويف ترمي يقول أيضًا
ــك أ ــالد الطــب مال ــن ب ــا ع  ال يانازح

فــرح وارجــع اليهــا واجعلــها حاللــك 
  توفيـق حالـك    ا ترزق مـن الّلـه ـا       

تراك ان رحت منها فـال تـرزق كمالـك          
 هلا مـشموم كالـمـسك وزادوه بنفـسج       

وهــي كالــدر منظــوم أو خــّط ُمَنــسج 
 وهي شربة من القلت صـايف لـيس مخـج         

تراك ان رمـت تـسعد فاجعلـها حاللـك          

                                                           
 .٢٧رجع السابق صامل) ١(



  )٤٥( 

 وقــد خــصت بــأقوام ُحــضوا بالــسرائر

ــابر   ــوق املن ــى ف ــو عل ــوار تعل ــم ان هل
 

 ا بالفضل ياصـاح مـن كـل الكبـائر         جنو

ــك   ــن نوال ــواال م ــدين ن ــم ريب أف )١(

 

  آرامات الشيخ عمر المحضار
سبق وأن أشرنا للقّراء أن مادة الكرامات يف هـذه السلـسلة            
املؤلفة جليلنا املعاصر مؤجلة التناول، ذلك ألن غرضنا من إعـادة           

 وليـصل   كتابة التراجم خماطبة العقل املعاصر مبا هـو مـألوف،         
املتأخرون منا إىل قناعة تامة أن األولياء َبَشٌر عرفوا قيمـة الوقـت             
والعمر والدِّين، فوضعوا كل شيء يف حمله، وَمن َوَضَع الـشيَء يف            
حمّله َبَرَز له ِسرُّ الوقت والعمر والديانة، ولـم ُيَغلُِّبوا جانبًا علـى            

الّله يف احلالني،   آخر، وإمنا جعلوا أصل عالقتهم بالدين والدنيا مراد         
فجعلوا الدين غاية والدنيا وسيلة مع النظر إليها بعـني االحتقـار            

 .واالستصغار

                                                           
 .٧٨ ص )) الغرر (() ١(



  )٤٦( 

وكثري من املعاصرين نشأت لديهم عقدة فكرية خطـرية عـن           
األولياء والصاحلني، وذلك من خالل تركيز مدرسة اإلعالم محلتها         

وكـان  املتوالية ضّد املدرسة التقليدية الجتثاث مواقـع تأثريهـا،          
بإمكاننا أن جنند الوقت لتعليل احلكايات املتعلقة بأخبار الكرامات         
لترضي بعض القراء، ولكن املرحلة ال تساعد على ذلك، فهي مادة           
على أمهيتها مؤجلة التناول، ونأخذ بدًال عنها املواقف ذات الـصلة           

: بإحياء السنة العملية اليت دعا إليها صلى الّله عليه وسلـم أمتـه           
  .)) أحيا سنيت عند فساد أميت فله أجر مئة شهيدمن((

والكرامات ليست شرطا يف الوالية، والتقوى هي االسـتقامة،         
وهلذا فإن شروط الوالية والتقوى هي االستقامة واألعمال الصاحلة،         

 .وهذه مادتنا اليت تـم بإبرازها يف هذه التراجم
م سـيجد   والـمتأمل يف ثـمرات املؤلفات التارخيية والتـراج      

الواقع ذاته يفرض على الكاتب جماراة احلياة املعرفية، واسـتعدادات          
اتـمع للـمعروضات القلـمّية، فاألوائـل وقـد تـساوى يف          
عصرهم العلـماء والـمحدثون والـمجتهدون واألصوليون كان      
البد حينها َأْن َتْبُرَز من بني هذه النمـاذج شخـصياُت األفـذاذ             

 من جهة،   ))ألحوال والـمقامات والكرامات    ا ((الراسخني، فكانت   



  )٤٧( 

 من جهة أخرى ، وهي يف )) الشطحات والعبارات الكشفية     ((وحينًا  
واقع احلال هلا ما يربرها عند االحتكام إىل العلـم حتـت قاعـدة             

 .التوسط بني اإلفراط والتفريط
فشيخنا الشيخ عمر احملضار جند أن كافة كتب التراجم حشدت          

خلاصة والعامة حشدا يربز موقعه العايل يف الـصلة         أخبار كراماته ا  
بالّله، وحشدت أيضا أخبار كرامات غريه، وال خيلو كتاٌب مـن            
الكتب القدمية من وصف كل مترَجٍم باخلوارق ولو كان صـوفيًا           
خامًال يكره الشهرة، فاإلثبات كان مطلبًا اجتـماعيًا ُتـوَزُن بـه           

 .ةشخصيات الرجال عند املوازنة والـمفاضل
وال زال احملبون والـمتعلقون بالشيخ عمر احملضار َتْبـُرُز هلـم           
كراماُته وآثار مقامه إىل اليوم كمثل غريه من أولياء الّلـه، ولكـن             

 ،  )) الكتاب والسنة    ((املعركة املعرفية اليوم تتركز أصًال على مسألة        
وسوق العرض والطلب يطرح هذين األصلِني جمرََّدْيِن عن ثـمرات         

ل ما عند األجيال، وانطوت هذه اللعبة اخلطرية على عقـول           العم
النفِعيَِّني ارَِّديَن عن اختاذ املوقف احلق، وهـذه هـي مـشكلتنا            

 .املعاصرة
وحىت ال تطول بنا احملاورة يف هذا الشأن أؤكد للقراء أن كـثريًا             



  )٤٨( 

من الكرامات املكتوبـة يف املؤلفـات حتتـاج إىل وقفـة جـادة             
يتناسب مع عقليات زماننا، وال يظلـم األوائل       وتـمحيص دقيق   

مقامام ومراتبهم، ويصحح مفهوم األجيال املعاصـرة بأسـلوب         
وسط، ال إنكار بالكلية، وال قبول لكل ما يكتب بالكلية، والفصل           

 .يف التوثيق وصحة النقل
وهذه مهمة ليست بالسهلة، ولكن الّله سُيَيسُِّرها على من َكَتَب          

 .الّله املوفقيسري، وتله ال
 



  )٤٩( 

  وفاة الشيخ عمر المحضار
اتسعت دائرة النفع العـام للـمـسلـمني والنفـع اخلـاص           
للـمتعلقني والـمحبني وآلل باعلوي أمجعني يف عصر هذا اإلمام         

 ))الغـرر    ((اجلامع حماسن األوصاف، كما قـال فيـه صـاحب           
 :)١(١٩٦ص

 حـىت َفَخـرْ   إىل ُذْرَوِة الَفْخِر     فذاك الذي قد َمسـا يف الُعـال    

ــا َزَأرْ   ُهَو الليُث َحّقًا َتـَرى للِعـدا       ــاٌد إذا م ــِه ارتع  َلَدْي

 ِإذا َهزَُّه طـاَر منـه الـشََّررْ        له صـارُم اـِد َصْمـَصاُمهُ      

 على الَوْتِر َأْلَقاُه َشـْفعًا وَمـرْ       َبُتوٌل إذا مـا َسـَطا َسـْطَوًة        

 وَمن نال ما عنه ُكـلٌّ َحـَسرْ        وَمن ُذْرَوِة الِعزِّ ُخـصَّْت َلـُه       

ولـم يزل هذا اإلمام حجَة الّله على عصره وأهل مصره، قائمًا           
فيهم بالعلـم والعمل ونشر الفضائل ومجع الشمل وتفقد األرامل         
واليتامى، وداعيًا إىل الّله باحلكمة والـموعظة احلسنة، وحارسـًا         

الفه قائما ا جمددًا    أمينًا على مهمات الطريق املوروثة عن آبائه وأس       
لـمعانيها راعيًا ألتباعها، حىت ناداه منادي مواله يف أسعد األوقات   

                                                           
 ).١٩٢: ٢ ())اجلوهر الشفاف  ((نقًال عن ) ١(



  )٥٠( 

وأشرف الساعات، وكان متوعكًا فسمع منادي صالة الظهر ينادي         
مرحبا بالقائلني عدًال وبالصالة أهًال وسهًال، وأجاب       : باألذان فقال 

 وأحرم وصلى   املؤذن ثـم توجه إىل القبلة وأذن للصالة، ثـم أقام        
 ولــم يـزل يف      ،وسجد، فخرجت روحه الزكية وهو سـاجد      

السجود وهو ميت ولـم َيْنَحِن ولـم يتحـرك حـىت اسـتبطأه            
احلاضرون، فرفعوه فإذا هو قد فارق الدنيا، وذلك يوم االثنني ثاين           

 . ٨٣٣يوم من شهر ذي الَقعدة سنة 
ول نــز ل خرب موته على ترمي وأهلها وعلـى الـوادي           نـزو
صاعقة، واحتشد املئات من الناس يف جنازته وهو حممول علـى           ال

أكتاف أسرته وحمبيه وأهل مودته حىت مثواه األخري جبـوار أهلـه            
 .وأسالفه رمحه الّله
 :  ))اجلوهر  ((قال صاحب 

 ُجبثـماِن َمشِس املعايل ُعَمـرْ     َسَقى الّله َقْبرًا َمسـا واْفَتَخـرْ      

 أبا َحْفٍص الليِث ذا املـْشَتَهرْ      ِإمـاَم اهلـدى    فيـِه   لقد َضمَّ   

 َرِفيُع املقـاِم ُمـِزيُح الـضََّررْ       صباُح الظالِم وغوُث األنـامْ    

 ِكراٍم َصَفْوا عن َمُشوِب الَكَدرْ     َكِرٌمي َتَسْلـَسَل ِمـن سـادٍة       

 وفيهْم َسَرى ِسـرُُّه واحنـدرْ      َحَوْوا ِسرَّ أسراِر خِري الـورى     



  )٥١( 

 وصاَر لـه املْعـَدُن املـْسَتَقرْ       ُخ الـورى  إىل َأْن َتَلّقاُه َشـيْ    

 وناٌر فلــما تعـاىل َزَهـرْ       َتَشْعَشَع ِمـن َبْعـِدِهْم َجنُمـهُ      

 وآه على َفْقـِد تلـك الُغـَررْ        فآٍه على القوم قـد َأْوَحـُشوا      

 وما َيْنَفـُع اآلُه َبْعـَد الَقـَدرْ        وآٍه علــى الــسَّيِِّد املْرَتــَضى 

ـ        ِمَن الواحِد الَفْرِد ُمْنِشي الصَُّورْ     ِه سالٌم سـالٌم علـى ُروِح

 )١(إىل ُذْرَوِة الَفْخِر َحّىت َفَخـرْ      فذاك الذي قد َمسـا يف الُعـال     

رمحه الّله رمحة األبرار، ونفعنا به وبعلومه يف هذه الدار، ويف دار            
 .آمني . املثوبة والقرار

                                                           
 .السابقاملصدر ) ١(



  )٥٢( 



  )٥٣( 
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